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ERESPELDEN 2018 VOOR EXCELLENTE KYNOLOGEN

vlnr Saskia Snoeck, Marjory Koogje-Westerheiden, M. Mampaeij-Rovers, Elly Weijenborg-Weggemans, Hugo Stempher (Raad
van Beheer), Anneke Thonhäuser-Kruse, Hans Konings, Wil van de Rijk van Leeuwen, voorzitter Jack Alberts, Carla Coppens-Janssens, Ria Roozen en Tom Roozen

Op zaterdag 7 april jl. vond op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd de
jaarlijkse uitreiking van de Raad van Beheer-erespelden plaats. Buitengewoon
verdienstelijke kynologen komen in aanmerking voor deze onderscheidingen,
en worden voorgedragen door collega-kynologen. Voorzitter Jack Alberts van
de Raad van Beheer verrichtte de officiële handelingen.
Zilveren erespeld
Dit jaar zijn zilveren erespelden
toegekend aan Hans Konings, Anneke
Thonhäuser-Kruse, Tom Roozen en
Saskia Snoeck.

Coppens-Janssens, Elly WeijenborgWeggemans, M. Koogje-Westerheiden,
H.M.M. Klok-’t Hart en Loes MouchartKleingeld, en de heren J. Waltmans en
G. Miegies.

Gouden erespeld
Gouden erespelden zijn toegekend aan
de dames M. Mampaeij-Rovers, Wil van
de Rijk van Leeuwen, Ria Roozen, Carla

Niet alle genoemde kynologen waren
op 7 april aanwezig, een aantal van hen
krijgt de onderscheiding bij andere
gelegenheden uitgereikt.
Houden van honden

Loes Mouchart kreeg haar
Gouden Erespeld op 23 april
uitgereikt tijdens de Algemene
Vergadering van de Vereniging
van Keurmeesters op Kynologisch Gebied in Nederland (VKK)
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Reactie Raad van Beheer op media-aandacht voor
fokken van kruisingen
De discussie rond de gezondheid van honden laait de laatste tijd weer op. Harde statements worden gemaakt
over de gezondheid van rashonden, de gevolgen van fokken op het uiterlijk en de financiële belangen. Misstanden
worden vooral toegeschreven aan de georganiseerde hondenwereld: Raad van Beheer, rasvereniging en de
aangesloten fokkers. Maar andersom worden ook verwijten gemaakt aan partijen die kruisingen promoten. Liggen
partijen echt zo ver uit elkaar of leidt passie tot onnodige polarisatie?
De Raad van Beheer achtte het goed om wat meer
achtergrondinformatie te geven, zoals het verschil tussen
kruisingen, look-alikes en stamboomhonden, om zo de
zaken meer in de juiste context te plaatsen.

Ook komen wij tot de conclusie dat partijen beter de
handen ineen kunnen slaan dan tegenover elkaar te
blijven staan.
Lees de complete reactie van de Raad van Beheer
‘SHOW THE WORLD YOUR TALENT’ WWW.WDS2018.COM

World Dog Show 2018 Showt zijn talent!
Van 9 tot en met 12 augustus 2018 staat de Amsterdam RAI in het teken van de World Dog
Show 2018. Onder het motto ‘Show the world your talent’ organiseert de Raad van Beheer
dit unieke internationale evenement, waarin vier dagen lang alles draait om houden van
honden. Met tienduizenden bezoekers en tienduizenden deelnemende honden van 300
rassen kunnen we dit zeker het grootste hondenevenement van Nederland noemen.
De World Dog Show belooft al zijn talent waar te maken.
De sponsors, zonder wie een WDS niet mogelijk is, laten
zich van hun beste kant zien. Eukanuba en Royal Canin
zullen als hoofdsponsors flink uitpakken maar ook
diverse andere grote sponsoren geven acte de présence.

WORLD DOG SHOW 2018 IS ORGANISED BY

9 - 12 AUGUST 2018 AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Aanmeldingen stromen binnen
De aanmeldingen voor de shows stromen nog steeds
binnen en op dit moment loopt het aantal exposanten uit
Duitsland en Engeland ruim op kop, gevolgd door de
Nederlanders. Wilt u ook deelnemen aan de show(s)?
Schrijf u dan voor 3 mei in en profiteer van het laagste
inschrijftarief. Er zijn drie shows waar u aan mee kunt
doen: de Benelux Winner, de World Dog Show en de
Rasgroep Shows (Specialties).

FOTO’S : KYNOWEB/RON BALTUS

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de World Dog Show zijn al
maanden aan de gang, want naast shows kunt u tijdens
deze vier dagen ook van alles beleven op het gebied van
houden van honden. Er zijn onder andere lezingen van
bekende kynologen, workshops voor u en uw hond en
demonstraties van diverse hondensporten. Er zijn al heel
veel aanmeldingen van nationale en internationale

standhouders, zodat de shop
pers onder ons hun hart kunnen
ophalen voor de nieuwste trends
voor hond en baasje.

De erering op de WDS2017 in Leipzig. De erering op de
WDS2018 wordt zeker net zo mooi...

De World Dog Show biedt ook veel ruimte voor sporten
met honden...

Houden van honden
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BENELUX WINNER NL2018
→→Alle FCI rasgroepen
Donderdag 9 augustus,
aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
WORLD DOG SHOW
→→Vrijdag 10 augustus – FCI rasgroepen 1, 3 en 4
aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
→→Zaterdag 11 augustus – FCI rasgroepen 6, 7, 8 en 10
aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
→→Zondag 12 augustus – FCI rasgroepen 2, 5 en 9
→→aanvangstijd keuringen: 09:00 uur.
RASGROEP SPECIALTIES
→→Vrijdag 10 augustus – FCI rasgroepen 5, 6, 7, 8, 9 en 10
aanvangstijd keuringen: 14:00 uur.
→→Zaterdag 11 augustus – FCI rasgroepen 1, 2, 3 en 4
aanvangstijd keuringen: 14:00 uur.

Adverteren in WDS Special
Rasverenigingen, standhouders, fokkers en
leveranciers kunnen adverteren in de World Dog Show
Special. Dit is een glossy magazine op A4-formaat, dat
op grote schaal wordt verspreid voor en tijdens het
evenement. Tarieven: een hele pagina aan de
binnenzijde van de cover: € 2.500,-, een gewone hele
pagina € 1.195,-, een halve pagina € 695,- en een
kwart pagina € 495,-. Wilt u adverteren? Stuur dan uw
e-mail naar prm@wds2018.com

...er wordt natuurlijk volop geshowd met de mooiste honden
ter wereld...

Vrijwilligers gezocht
Er zijn al een heleboel enthousiaste vrijwilligers voor ons
in touw, maar we kunnen nog zeker een heleboel
handen gebruiken! Denk aan koffie/thee serveren aan
medewerkers in de RAI, gastheer/gastvrouw-functie op
het VIP deck, kaartcontrole, informatiebalie, facilitaire
werkzaamheden, parkeerwacht, toezicht op de stands,
ondersteuning in de demonstratieringen en vooral ook
helpen bij op- en afbouw van het evenement.
Opgeven per e-mail bij floormanager@wds2018.com

Korting
Wilt u deelnemen aan de show(s)? Schrijf u dan voor 3
mei in en profiteer van het laagste inschrijftarief.
→→Eerste inschrijftermijn: € 80,-/hond
t/m 3 mei 2018
→→Tweede inschrijftermijn: € 90,-/hond
4 mei t/m 31 mei 2018
→→Derde inschrijftermijn: € 100,-/hond
1 juni t/m 28 juni
→→Laatste inschrijftermijn: € 120,-/hond
29 juni t/m 11 juli
Vrijwilligers
Bijzondere aandacht gaat uit naar de vele honderden
vrijwilligers die al maanden met veel passie en inzet in
touw zijn om de WDS2018 tot een groot succes te maken.
Zo zijn er vrijwilligersteams bezig met de inrichting van
de RAI, met de begeleiding van gasten en keurmeesters,
PR & Marketing en financiële zaken. Zonder dit leger van
vrijwilligers zou het evenement er niet kunnen komen.

...en van spectaculaire demonstraties en acrobatiek valt er
ook te genieten op de WDS2018.

Meer informatie?
Meer actuele informatie over de World Dog Show 2018
vindt u op www.wds2018.com. Daar vindt u onder andere
ook het programmaboekje. U kunt de voorbereidingen
natuurlijk ook volgen via Facebook

Houden van honden
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World Dog Show 2018, titels & kampioenschappen
Het leek ons handig om nog even op een rijtje te zetten
welke titels en kampioenschappen er zoal behaald
kunnen worden op de World Dog Show 2018, en hoe de
speciale WDS-puntentelling in zijn werk gaat.
World Dog Show
Tijdens de World Dog Show worden verschillende shows
gehouden en zijn de volgende titels te winnen:
→→Junior World Winner 2018: deze titel gaat naar de beste
reu en beste teef uit de jeugdklasse met de kwaliﬁcatie
‘1-uitmuntend’.
→→World Winner 2018: deze titel gaat naar de beste reu en
beste teef die het CACIB heeft behaald.
→→Veteran World Winner 2018: deze titel gaat naar de
beste reu en beste teef uit de veteranenklas met de
kwaliﬁcatie ‘1-uitmuntend’.
Voor de voorlopig erkende rassen die niet in aanmerking
komen voor het CACIB gaat de titel World Winner 2018
naar de beste reu/beste teef komende uit de tussenklas,
openklas, gebruikshondenklas of de kampioensklas, mits
‘1-uitmuntend’.
Benelux Winner
→→Benelux Jeugdwinner Nederland 2018: voor de beste
reu en beste teef uit de jeugdklasse met de kwaliﬁcatie
‘1-uitmuntend’.
→→Benelux Winner Nederland 2018: voor de beste reu en
beste teef die het CACIB heeft behaald.
→→Benelux Veteranen Winner 2018: voor de beste reu en
beste teef uit de veteranenklas met de kwaliﬁcatie
‘1-uitmuntend’.
Voor de voorlopig erkende rassen en voor de nationaal
erkende rassen die niet in aanmerking komen voor het
CACIB gaat de titel Benelux Winner 2018 naar de beste
reu/beste teef komende uit de tussenklas, openklas,
gebruikshondenklas of de kampioensklas, mits
‘1-uitmuntend’.
Dubbel CAC op de WDS 2018, de Benelux Winner én de
Specialties
In verband met het grote aantal te verwachten
inschrijvingen en het bijzondere internationale karakter, is
er besloten dat het CAC dat behaald wordt op de
Benelux Winner 2018, World Dog Show 2018 en de
Specialties van 10 en 11 augustus 2018 dubbel telt (dus 2
punten) voor het Nederlandse Kampioenschap.

Nederlands kampioen in één week
Als uw hond tweemaal het (dubbele) CAC wint tijdens
deze evenementen, wordt hij Nederlands Kampioen (mits
hij de leeftijd van 27 maanden heeft bereikt bij het
behalen van het laatste CAC).
Het is alleen in de periode van 9 t/m 12 augustus 2018
mogelijk om op deze manier Nederlands kampioen te
worden. Een unieke kans!
Nederlands Jeugd- of Veteranen Kampioen in één week
Ook deze titel is te behalen tijdens de showdagen als uw
hond driemaal ‘1-uitmuntend’ in de jeugd- of
veteranenklas krijgt.
Het Reserve CAC telt als een heel CAC
Het behaalde Reserve CAC telt tijdens deze periode op
alle drie de evenementen als één heel CAC.
We willen benadrukken dat de titel Nederlands Jeugd- of
Veteranenkampioen pas kan worden aangevraagd als de
hond op drie verschillende shows een ‘1-uitmuntend’ in
de Jeugd- of Veteranenklasse heeft behaald; het feit dat
de CAC’s dubbel tellen, staat los van de kwalificaties
behaald in de Jeugd- of Veteranenklasse. (Veel mensen
denken dat dan een behaalde kwalificatie ook dubbel telt
maar dit is niet zo).
Tot slot: kwaliﬁcatie Crufts 2019
(Let op: dit geldt niet voor de CAC-specialties!) De
kwalificatie voor Crufts 2019 geldt voor die honden die het
dubbele CAC krijgen toegekend (beste reu en beste teef
van ieder ras). Dit kan in Nederland daarom ook de jeugd
hond of de veteraan zijn. De jeugdhonden kunnen zich ook
nog apart kwalificeren. Die kwalificatie gaat naar de reu en
teef die in de jeugdklas geplaatst wordt met ‘1-uitmuntend’.

Zoek de
verschillen
ZIE JIJ
WELKE HOND
MET ZORG
GEFOKT IS?

HOND
UIT EE
N
GOED
NES
KIES E T?
EN
STAMB
OOM
HOND! -

Deze campagne is een initiatief van:

Houden van honden
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UW RAS PROMOTEN OP DE WORLD DOG SHOW 2018?
DAT KAN!
Hondeneigenaren die lid zijn van een rasvereniging
kunnen hun favoriete hondenras via hun rasvereniging
promoten op de World Dog Show 2018 die van 9 tot
en met 12 augustus aanstaande in de Amsterdam RAI
wordt gehouden. Thema is ‘Show the world your talent’,
dus pak die kans!
U kunt uw favoriete ras promoten via de rasvereniging waar
u lid van bent. Dus wilt u meedoen, neem dan met hen
contact op. De bij de Raad van Beheer aangesloten
rasverenigingen krijgen namelijk de gelegenheid hun ras te
promoten op de dagen waarop het desbetreffende ras
wordt gekeurd. Hiervoor worden speciale promotiekramen
vlak naast de keuringsringen beschikbaar gesteld.

Voorwaarden
Rasverenigingen mogen maximaal twee honden mee
nemen. Deze dieren moeten vanzelfsprekend gewend zijn
aan drukte en aandacht. Slipkettingen en elektrische
halsbanden zijn verboden, ook tijdens het eventuele
rassendefilé en demonstraties. Tevens moeten de honden
volledig gevaccineerd zijn en moet u ter plekke het bijge
werkte Europees Dierenpaspoort kunnen tonen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar uw rasvereniging.
Aanmelden
Rasverenigingen hebben tot 1 juni aanstaande de tijd om
zich met een aantal honden in te schrijven, dus zorg dat u
vóór die tijd contact met hen opneemt.

EERSTE JAARVERGADERING KOOIKERHONDJE CLUB USA
(KCUSA)
Natuurlijk werd op de eerste jaarvergadering van the
Kooikerhondje Club of the USA (KCUSA) de officiële
erkenning van het ras per 1 januari 2018 in Amerika
gevierd! De bijeenkomst vond plaats van 15-18 maart jl.
in Louisville, Kentucky, tijdens de Kentuckiana Cluster
of Dog Shows. Verslag van Karen Watling Parker.
Het was een heel bijzondere viering om diverse redenen.
Ten eerste de definitieve erkenning van het Nederlandse
Kooikerhondje door de Amerikaanse Kennel Club, zodat
het ras nu mee kan doen in de Sporting Group. Deze
erkenning was het resultaat van 20 jaar hard werken door
alle betrokkenen binnen de KCUSA voor bescherming en

behoud van het ras, de zorg voor de Nederlandse
rasstandaard, behoud van zijn gezondheid, en de intro
ductie van dit prachtige ras in de Verenigde Staten. Een
belangrijke gebeurtenis was de overdracht van de
voorzittershamer van Jac M. Knoop aan de nieuw
verkozen voorzitter Jennifer Methlie. Jac Knoop kijkt
terug op zes jaar voorzitterschap, met als hoogtepunt de
officiële erkenning van het ras.
Nederlands bezoek
De mensen van de KCUSA waren bijzonder vereerd door
het bezoek van vijf Nederlandse vertegenwoordigers van
de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje (VHNK):

Groepsfoto met onder anderen Corrie van den Berg en Liliane Klever staand uiterst links, linksmidden Jan van den Berg, Kerstin
Ueckert, Diana Striegel, en Jac Knoop en Ann Knoop-Siderius

Houden van honden
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oud-voorzitter Jan van den Berg, zijn vrouw Corrie en
dochter Liliane Klever, voorzitter Kerstin Ueckert en Diana
Striegel, auteur van een boekje waarin de Nederlandse
rasstandaard in geïllustreerde vorm uiteen wordt gezet,
en mede-auteur van de Amerikaanse rasstandaard. De
KCUSA wil graag blijven samenwerken met de VHNK om
zich gezamenlijk voor het ras in te kunnen spannen. Op
vrijdag 16 maart hield Diana Striegel een presentatie over
de Nederlandse rasstandaard, die veel lof en waardering
oogstte. Later keurde zij samen met de AKC-keurmeester
en een ervaren fokker in totaal acht Kooikerhondjes in
een Judges Education-sessie in het kader van de
Amerikaanse keurmeestersopleiding.
Awards
Tijdens het Showcase Dinner, waarbij men kon genieten van
placemats en taarten met daarop afbeeldingen van het
Kooikerhondje, werden diverse onderscheidingen uitgereikt
aan honden en hun eigenaren wegens bijzondere
prestaties. Hoogtepunt was de uitreiking van twee
medailles van de Raad van Beheer aan de Kooikerhondjes
die Best of Breed and Best of Opposite Sex waren geworden
tijdens de Kentuckiana Show. Marlene Valter met haar

Raadar

Vlnr: Kerstin Ueckert (met certificaten voor beide honden);
Diana Striegel (met “Harvey’s Medallion”); Marlene Valter
(met “Harvey”); keurmeester R. L. Robinson (met de linten
van beide honden), Deborah Bean (met “Primadonna”), Jac
M. Knoop, voorzitter van de KCUSA en Jan van den Berg (met
“Primadonna’s” medaille).

hondje Harvey (Best of Breed) en Deborah Bean met haar
hondje Primadonna (Best of Opposite Sex) ontvingen hun
medailles en bijbehorende certificaten uit handen van Diana
Striegel, Jan van den Berg en Kerstin Ueckert. Doordat de
uitreiking goed geheim was gehouden, kwam deze als een
complete verrassing voor de dames.

Maak nu
kennis met
Hart voor

3 nummers voor
slechts € 7,50
Houden van honden
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INSCHRIJVING RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERKAMP
GEOPEND!

Het Zomerkamp van 2017 was een groot succes, met onder andere heel veel waterpret!

De Raad van Beheer Youth is er voor kinderen, tieners,
pubers, jong volwassenen en jonge professionals. Dit jaar
organiseren we voor deze doelgroep weer het populaire
Zomerkamp, en wel op 14, 15 en 16 augustus aanstaande.
De inschrijving is geopend, dus val je binnen de groep
van 8 t/m 21 jaar en heb je een hond, schrijf dan snel in.
Er zijn slechts 25 plaatsen, en vol is vol!
Het Raad van Beheer Youth Zomerkamp wordt gehouden
in Delft. Drie dagen en twee nachten samen met je hond
verschillende sporten uitproberen, meer te weten komen
over je eigen viervoeter, en natuurlijk nieuwe vrienden
maken die net als jij gek zijn op hun hond!

Sporten en ontspannen
Natuurlijk staat alles in het teken van honden en
hondensporten. Ontdek waar je talent ligt! Er worden
trainingen gegeven in bijvoorbeeld Agility, FCI
Obedience, Flyball, Hoopers en nog veel meer. Je hoeft
niet perse ervaring te hebben met hondensporten,
zolang je hond maar goed naar je luistert kun je gewoon
meedoen. Daarnaast is er ook tijd voor rust, gezelligheid
en ontspanning voor zowel de baasjes als de honden.
Van harte aanbevolen!
Ga naar onze website om in te schrijven

HULP BIJ NIEUWE PRIVACYREGELS
GEGEVENSVERWERKENDE ORGANISATIES
In de Raadar van december 2017 informeerden wij u over de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei in werking treedt. Elke vereniging moet
voldoen aan de AVG, dus ook de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen. Wat dit precies betekent, is
nog niet iedereen duidelijk. Voor ondersteuning kunt u daarom terecht bij Stichting AVG voor Verenigingen.
De Raad van Beheer heeft zich als koepelorganisatie
aangesloten bij de Stichting AVG voor Verenigingen
(www.avgverenigingen.nl), een organisatie die verenigingen
ondersteuning biedt om te kunnen voldoen aan de AVG.
Kortingscode
Door onze aanmelding kunnen de bij de Raad van
Beheer aangesloten verenigingen zich met korting
aanmelden en ondersteuning krijgen. De bij de Raad van
Beheer aangesloten verenigingen krijgen via een aparte
mailing een kortingscode die zij kunnen gebruiken voor

de aanmelding bij de Stichting AVG voor Verenigingen. In
dezelfde mailing zal tevens nadere informatie over de
aanmelding bij de stichting worden opgenomen.
Handige links
Los van bovenstaande is het hoe dan ook raadzaam om
nu al uw procedures tegen het AVG-licht te houden. De
Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website een
handig 10-stappenplan. Overige informatie over de AVG
kunt u vinden op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Houden van honden
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FAIRFOK: PETSCAN NOG VERDER VERBETERD
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vormen
het grootste gezondheidsprobleem bij rashonden.
De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren (ECGG) in Utrecht werken samen met
dierenartsen door het hele land aan goede methoden
om de dieren gezonder te maken. De landelijke databank
PETscan speelt daarbij een cruciale rol. Binnenkort wordt
een nieuwe versie van PETscan in gebruik genomen.
PETscan is belangrijk, omdat in deze databank de diagno
ses van landelijke dierenartsen worden verzameld. Zo kan
men meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor
de ernstige problemen wil het ECGG DNA-tests ontwik
kelen, zodat er een vroege diagnose kan plaatsvinden, het
fokken van zieke nakomelingen kan worden voorkomen en
dieren sneller en beter kunnen worden behandeld.
Nieuwe versie
PETscan versie 2.0 staat klaar om in gebruik genomen te
worden. In deze vernieuwde versie is de lijst met
diagnoses enorm uitgebreid, onder andere de
diagnoselijst van de oncologie. De inspanningen hiervoor
zijn onder andere ondersteund door het Nederlands

KankerFonds voor Dieren. Ook is een nieuwe sectie
toegevoegd met infectieziekten, hieraan heeft het
Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC)
een belangrijke bijdrage geleverd.
Betere ondersteuning dierenartsen
Het is cruciaal dat zo veel mogelijk dierenartsen bijdragen
aan de databank. Daarom is goede ondersteuning en
gebruiksvriendelijkheid van belang. Deelnemende
dierenartsen krijgen advies over de diagnostische moge
lijkheden, inclusief DNA-diagnostiek, maar bijvoorbeeld ook
informatie over meldingsplicht bij zoönotische risico’s. In
deze nieuwe versie is het vervolgens heel gemakkelijk voor
de dierenarts om adviesteksten behorend bij bepaalde
diagnoses over te nemen in hun eigen computersysteem.
Demo
Er is voor dierenartsen een demonstratiewebsite, waar zij
kunnen bekijken hoe een en ander werkt. In deze
demolink van PETscan 2.0 kunnen zij rustig rondkijken en
zien hoe een en ander werkt. Voor geïnteresseerde
lezers van Raadar hebben wij eveneens toegang tot deze
demowebsite gekregen. Bekijk de demo.

Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht
PETscan - ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren

Deze praktijk werkt samen met het
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren
om erfelijke ziekten te bestrijden
Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem
bij rashonden en –katten. Gezonder fokken lukt alleen als er goede methoden
beschikbaar zijn. De dierenartsen van het ExpertiseCentrum Genetica
Gezelschapsdieren werken hieraan. Dat doen ze in samenwerking met
dierenartsenpraktijken in het hele land, waaronder deze praktijk. De Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is hierbij een belangrijke partner.

Betrouwbare meting

Welke gegevens verzamelen we?

PETscan is een landelijke database, in beheer bij het
ExpertiseCentrum. Met de database bundelen we de
diagnoses van de Nederlandse dierenartsen. Zo kunnen
we meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn.
Voor de ernstige problemen zullen we DNA-tests
ontwikkelen. Met als resultaat:
• een vroege diagnose
• het fokken van zieke nakomelingen kan worden
voorkomen
• een snellere en betere behandeling van uw huisdier

In de centrale database in Utrecht verzamelen we de
diagnose, geboortedatum, het ras, geslacht, gewicht
en indien aanwezig de chipcode. Uw naam of
adresgegevens worden niet geregistreerd, zodat uw
privacy is gewaarborgd.

Meer weten?
www.diergeneeskunde.nl/ecgg

Erfelijke problemen: we doen er wat aan!

Houden van honden
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NIEUW: de Oost-Europese herdershond
De kynologie blijft ons verbazen met nieuwe rassen. Rassen die nieuw voor ons zijn en nog in opbouw, of rassen
die een wat langere geschiedenis hebben maar weinig bekendheid genieten buiten het land van origine. Op de
Dogshow Goes van 31 maart en 1 april in de Zeelandhallen Goes, was zo’n bijzonder ras te bewonderen: de OostEuropese Herdershond.
Herdershond”, een atletisch en harmonisch gebouwde
herder, zwaarder en groter dan de oorspronkelijke
herdershond. Hij is bestand tegen barre weersom
standigheden, heeft een sterke gezondheid, een stabiel
karakter en een sterk leervermogen.

Al voor aanvang van de keuringen werd de aandacht van
velen getrokken door een groep mensen met opvallende
honden. Een soort herders, maar wat een grote, stoere
en rustige honden waren dat, met prachtige zwartzilveren kleuren. Tijdens de show werden deze elf
honden gekeurd door Dick Baars en werden later in de
erering onder grote belangstelling geïntroduceerd. Het
ras: de Vostochno-Evropeiskaya Ovcharka (kortweg VEO).
Iedere rus kent hem als de populaire diensthond, een
trouwe vriend voor iedereen, en als politiehond/filmster
Muchtar, de Russische evenknie van Commissaris Rex.

Erkenning
De Oost-Europese Herder is een in Rusland nationaal
erkend ras en is daar zeer populair. Rusland is hard bezig
om het ras ook door de FCI te laten erkennen. Er zijn in
Nederland zo rond de 25 exemplaren, en een groep
enthousiaste mensen wil graag met dit ras verder onder
de paraplu van de georganiseerde kynologie. Op 4 april
werden zes Oost-Europese Herders aangekeurd.
Keurmeesters waren Rony Doedijns, John Wauben en
Nadjia Timmermans-Kadenko. De reuen en teven waren
ras-typische honden die een goede fokbasis kunnen
vormen. Er wordt met de Nederlandse Vereniging van
Saarlooswolfhonden overlegd of de Oost-Europese
Herder binnen deze vereniging als ras in opkomst
aansluiting kan krijgen.

De oorsprong
In de periode 1924 - 1936 werden Duitse Herdershonden
uit Duitsland naar de toenmalige Sovjet Unie geëxpor
teerd. Deze honden werden in een lang en zorgvuldig
fokproces gekruist met oorspronkelijk inheemse
Russische honden met een wenselijk fenotype. Doel was
een hond te creëren die als diensthond overal inzetbaar
zou zijn, van de koude Kamchatka (Oost-Rusland/Alaska)
tot droog en warm Kazachstan en de Poolse grens, een
hond die goed zou gedijen onder zware klimaatom
standigheden. Resultaat was de “Oost-Europese
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Fairfok: werkbezoek ministerie LNV
Op vrijdag 13 april jl. kreeg de Raad van Beheer in het
kader van het Fairfok-programma een delegatie van het
ministerie van LNV op bezoek. Het gezelschap bezocht
een fokker en sprak met vertegenwoordigers van de
Nederlandse Vereniging voor Stabij- & Wetterhounen
(NVSW) over hun outcross-programma.
Namens het ministerie waren aanwezig: drs. Lieke Hendrix,
directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, ir. Hans van
Dongen, directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn en
ir. Miriam Snijdelaar, Dierenwelzijn, fokkerij en I&R hond. Zij
werden ontvangen door het Fairfok-team bestaande uit
programmasecretaris Fairfok Geert van der Peet (WUR) en
(namens de Raad van Beheer) Rony Doedijns, Laura Roest,
Dieuwke Dokkum, Marjolein Snip en Paul Peeters.

Bezoek fokker
Het werkbezoek startte bij de Teckel-kennel ‘Uut de
Slikhoek’ van fokker Coby Satter en haar dochter Maria.
Zij zijn lid van de Nederlandse Teckel Club en fokken
uitsluitend volgens het fokreglement van de vereniging.
Naast de fokkerij hebben zij een hondenpension en
houden Limousin koeien. Coby liet zien hoe je met passie
honden houdt en fokt, en hoe dat gaandeweg je hele
leven kan beïnvloeden. Natuurlijk werd er genoten van
alle honden die zij op dit moment aan en in huis heeft.
Outcross Wetterhoun
Aansluitend was er in het Koetshuis van het Landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd een ontmoeting
met vertegenwoordigers van de rasvereniging
Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhoun
(NVSW). De LNV-delegatie kreeg er een presentatie
over Fairfok met speciale aandacht voor het out
crossprogramma van de Wetterhoun. In zowel de
presentatie van Laura Roest als in de presentatie van
Elly van der Helm en Dick Greve van de NVSW werd
duidelijk dat fokken een vak apart is. De liefde en
kunde om de juiste dieren te selecteren en de tijd die
hierin wordt gestoken door vele vrijwilligers wilden we
graag aan het ministerie laten zien! Voor deze ont
moeting had de rasvereniging honden uit de verschil
lende fases van het outcross-programma meegenomen,
zie de groepsfoto hiernaast.

GEBOREN IN HET JAAR VAN DE HOND? PAS OP!
aan te kleden. Aangezien Melania ook
geboren is als hond (in 1970) is het voor het
presidentiële koppel dit jaar sowieso extra
oppassen geblazen.

Mensen die zijn geboren in het Jaar
van de Hond worden vaak gezien als
waardevolle werknemers. Ze werken
goed als lid van een team en zijn ook
in staat om een toegankelijke leider
te worden. Maar wist u dat Donald
Trump ook een hond is, net als Willem
Holleeder?
De president van Amerika is geboren in
1946 en is daarmee een vuurhond.
Chinezen hangen daar de kenmerken hardwerkend,
intelligent en oprecht aan. Terwijl groen, rood en paars
echte gelukskleuren zijn voor de hond, is goud dat niet.
Trump doet er goed aan om zijn luxe privéjet, die rijkelijk
is voorzien van gouden versieringen, dit jaar ietsje kariger

Holleeder
Willem Holleeder is geboren als een
zogeheten aardhond (1958) en is daarmee
volgens de Chinezen communicatief, serieus
en verantwoordelijk in zijn werk. Momenteel
ligt hij echter zwaar onder vuur door de
verklaringen van zijn zussen. Volgens de Chinese horos
coop staat hem in de derde maand van het nieuwe
Chinese jaar (april dus) nog meer rampspoed te wachten.
Waar draait dat op uit?
(Bron: AD.nl)

Houden van honden
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ZIEN WE U OP Animal EvenT?
Op 4, 5 en 6 mei is de Raad van Beheer weer present op Animal Event, dat dit jaar volledig in het teken staat
van vernieuwing. De Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt omgetoverd tot een dierenfestival met honderden
dierenshows, hondenworkshops, gezellige terrassen, verrassend straattheater en muziekacts.
Animal Event is het enige festival in Nederland waar
dieren centraal staan én waar je je hond mee mag
nemen. Duizenden honden met baasjes en andere
dierenliefhebbers uit alle windstreken komen jaarlijks
naar dit driedaagse dierenfestival in Hilvarenbeek, bij
Tilburg. Om te genieten van acts, demonstraties en
shows, workshops te volgen en te shoppen bij de 200
winkeltjes met de mooiste huisdierenspullen en allerlei
soorten dierenvoer.

Kijk op www.animalevent.nl
Wilt u weten hoe Animal Event er vorig jaar uitzag? Bekijk
de video.

FOTO: RON BALTUS

Tijdens Animal Event valt er heel veel te leren over
allerlei soorten dieren. Alle mogelijke dierenexperts zijn
op Animal Event aanwezig om over hun passie te
vertellen. Daarnaast is het ook het Walhalla om samen
met de hond naartoe te gaan.

Houden van honden
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DAG VAN DE HOND THEORIE- EN PRAKTIJKAVOND
De voorbereidingen van de Dag van de Hond, 27 mei 2018, zijn in volle gang. Zo organiseerde de Raad van Beheer
op dinsdagavond 3 april jl. bij kynologenvereniging Nieuwegein een druk bezochte praktijk- en theorieavond voor
instructeurs van deelnemende verenigingen.

In het praktijkgedeelte werd buiten op het veld uitgebreid aandacht besteed aan de sporten Hoopers en ‘Omdenk Rally-O’

De avond werd verzorgd door Quirine Potter-van Loon
(theorie), Judith Lissenberg (praktijk Rally-O) en Marijke
de Rooij (praktijk Hoopers). Zij gaven de instructeurs
allerhande tips en trucs die ze kunnen inzetten vooraf
gaand en tijdens de Dag van de Hond, die dit jaar het
thema Sport & Spel heeft.
Theorie
Zo vertelde Quirine Potter van Loon in het theoriedeel
waar je zoal rekening mee moet houden bij de
organisatie van de Dag van de Hond. Verenigingen
krijgen bijvoorbeeld te maken met mensen en honden
die geen cursus bij je volgen, maar nu wel op een goede
ontvangst rekenen. Hoe ga je daar mee om?
In de instructie van Judith Lissenberg ging zij in op hoe
‘Omdenk Rally-O’ werkt. Bij de normale Rally-O moet de
hond bij diverse bordjes op de route een bepaalde actie
uitvoeren, maar bij Omdenk Rally-O moet de mens dat
doen (zie foto’s).

Praktijk
Uiteraard was er ook een praktijkdeel. Daarvoor ging het
gezelschap samen met de honden naar buiten, om het
binnen geleerde omtrent Omdenk Rally-O in de praktijk
te brengen. Een tweede praktijktraining behelsde een
clinic met Hoopers, die werd gegeven door Marijke de
Rooij. Al met al een leerzame en vrolijke avond, die veel
belooft voor de Dag van de Hond!
Bezoek een locatie in de buurt!
Inmiddels hebben zich al zo’n 30 verenigingen door heel
het land aangemeld voor deelname aan de Dag van de
Hond, verspreid over heel Nederland. Check op de kaart
welke verenigingen bij u in de buurt al meedoen. Graag
tot ziens op zondag 27 mei op een van de locaties van de
Dag van de Hond 2018!
Meer informatie over de Dag van de Hond op onze
website

Voordat het geleerde op het veld in praktijk kon worden gebracht, was er binnen een theoriegedeelte waar volop aandacht voor was...

Houden van honden

12

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 6 | april 2018

Raadar

Laplandse Herder heet vanaf nu Lapinporokoira
Met ingang van 1 april 2018 heet de Laplandse
Herder Lapinporokoira. Dit op verzoek van de
Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van
Scandinavische Spitshondenrassen Scandia.
De voornaamste reden om de naam aan te
passen is de verwarring die de naam Laplandse
Herder bij potentiële eigenaren veroorzaakt. Men
veronderstelt dat het om een “herder” gaat,
terwijl het in werkelijkheid een “hoeder” is, die
zelfstandig werkt.

Spreekuur voorzitter Raad van Beheer
Raad van Beheer-voorzitter Jack Alberts houdt maandelijks spreekuur op het kantoor van de Raad van Beheer in
Amsterdam. Voor de maand mei is er geen vaste datum gepland, maar kunt u desgewenst een afspraak maken.
Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u zich aanmelden via m.snip@raadvanbeheer.nl. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op.

UNIEK KAMPIOENSKRUIS
VAN DE RAAD VAN BEHEER
De Raad van Beheer is in 2018 de trotse organisator
van de World Dog Show in Amsterdam. Bij zo’n speciaal
jaar hoort natuurlijk ook een bijzonder kampioenskruis.
Wordt uw hond in 2018 Nederlands Kampioen, dan kunt
u het daarbij behorende Kampioenskruis aanvragen –
dit jaar in een bijzondere, unieke uitvoering.
Voor dit jaar hebben we het kruis in een bijzondere
kleurstelling laten gieten: het kruis is uitgevoerd in
rood-wit-blauw en oranje en is daarmee een uniek
exemplaar. Dus wordt uw hond in 2018 Nederlands
Kampioen, aarzel dan niet en
bestel dit speciale kleinood
ter herinnering aan uiteraard
het Nederlands
Kampioenschap van uw eigen
hond maar ook aan een
bijzonder kynologisch jaar!
Ga naar het bestelformulier
op onze website
Houden van honden
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VERDIEPINGSAVOND LOOK-ALIKES EN OUTCROSS
Op 29 mei a.s. organiseert de Raad van Beheer in
samenwerking met de Werkgroep Fokkerij & Gezond
heid een verdiepingsavond over het aankeuren van
look-alikes en outcross (het kruisen van rassen).
Deze avond is bedoeld om informatie te geven aan
rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere
geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze
manieren van verbreding van de genenpool. Spreker is
dr.ir. Pieter Oliehoek, deskundige op dit gebied.
De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen
mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker.
Veel rasverenigingen geven aan hulp nodig te hebben bij
het borgen van een goede gezondheid binnen de

populatie. Ze proberen via een verantwoord fokbeleid
een gezonde toekomst van hun ras te waarborgen.
De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasvere
nigingen kiezen ervoor de genenpool van hun ras uit te
breiden door honden zonder stamboom aan te laten
keuren. Andere rasverenigingen kiezen ervoor gebruik
te maken van het inkruisen van andere rassen. Beide
methodes hebben uiteraard consequenties. Via de
verdiepingsavond willen we graag meer informatie
bieden over deze onderwerpen.
De officiële uitnodiging voor deze avond, waarin ook meer
informatie over het programma en de precieze locatie,
volgt later. Reserveer 29 mei a.s. alvast in uw agenda!

Nederlands succes op Coupe d’Europe
Op 30 en 31 maart jl. werd in Châlons-en-Champagne, Frankrijk, de Coupe d’Europe voor Continentaal Staande
Honden gehouden. De vijfkoppige Nederlandse afvaardiging bracht een trotse winnaar voort: Theo Carbijn met
zijn Duitse Staande Langhaar ‘Hoshi van de Kreppelse Heide’ werd Europees kampioen!
Het Nederlandse team bestond uit Duitse Staande
Korthaar ‘Guus Du Pied Du Mont’ van Gerda en Eric
Mulders, Duitse Staande Langhaar ‘Hoshi van de
Kreppelse Heide’ van Theo Carbijn (kwalificatie CACIT en
ZG), Epagneul Breton ‘Coenobium Lika’ van Will van de

Winnaar Theo Carbijn met ‘Hoshi van de Kreppelse Heide’

Langenberg, Epagneul Breton ‘Lor de Casa Ato’ van Gert
Jan Scheffer en als reserve Epagneul Breton ‘Nino de
Casa Ato’ van Gert Jan Scheffer.
Van harte gefeliciteerd met dit succes!

Het Nederlandse team voor aanvang van de wedstrijd
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Hulphonden helpen kinderen met leesproblemen
Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant introduceren met Kwispellezen een nieuwe en succesvolle
methode voor kinderen die moeite hebben met lezen. Het voorlezen aan een hond bezorgt de kinderen een
succeservaring. De individuele voorleessessies vergroten hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als
gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.
Dit blijkt uit een pilotproject dat in 2017 plaatsvond in de
Bibliotheek Waalwijk. Op dit moment verlaat nog steeds 1
op de 10 kinderen de basisschool met een lees- en/of
taalachterstand.
Voorlezen aan een hulphond
Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan
een speciaal opgeleide hond. Leerkrachten van betrok

ken basisscholen kunnen hiervoor leerlingen aanmelden
die moeite hebben met leren lezen. Het gaat onder
andere om zwakke lezers of kinderen met autisme,
hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst
of een zeer laag zelfvertrouwen. Bij de voorleessessie is
een pedagogisch begeleider aanwezig, die ervaring
heeft met honden. Voor de sessies worden verder een
vrijwilliger en leesconsulent van de bibliotheek ingezet.
Therapie-hulphond
De honden die meedoen zijn door Hulp
hond Nederland opgeleide en gecerti
ficeerde Therapie-hulphonden. Deze
honden zijn speciaal opgeleid om met
kinderen te werken. De honden verblijven
bij gastgezinnen in de regio. De inzet van
de hulphond werkt voor de kinderen (en
ouders) motiverend en rustgevend.
Voor meer informatie kijk op
www.kwispellezen.nl.

‘Kwispellezen’ vergroot het zelfvertrouwen en motivatie om te lezen

Zoek de
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KENNIS TOUR EXCLUSIEF: SPEKKIE VOOR JE BEKKIE
Op dinsdagavond 17 april jl. hield Judith Lissenberg in Nieuwerkerk a/d IJssel
onder de titel ‘Spekkie voor je bekkie’ de eerste workshop in het kader van de
Kennis Tour Exclusief, die wij organiseren in samenwerking met Prins Petfoods.
De workshop zat vol met ideeën over hoe je een hond dingen kunt laten
oppakken, vasthouden, afgeven, vangen, ophalen, opzoeken en meedragen. De
waardering was hoog: een 8 voor de inhoud en een 9 voor de spreker!
De volgestroomde zaal
ging onder leiding van
Judith enthousiast aan de
gang met tal van leuke (les)
ideeën en uitdagingen die
ervoor zorgen dat handler
en hond plezier krijgen in
het apporteren van de
meest uiteenlopende
voorwerpen. Een
geslaagde en heel
leerzame avond! De sessie leverde 10 accreditatiepunten
op voor Kynologisch Instructeurs.

KENNIS TOUR Exclusief

Meer dan voeding.

verhoog je je norm? Een interactieve lezing waarbij de
deelnemers (zonder hond) ook in actie mogen komen.
Aanmelden
De Kennis Tour Exclusief is uitsluitend voor onze leden.
Aanmelding kan alleen via de aangesloten verenigingen.
Per vereniging kunnen maximaal twee gecertificeerde
kynologisch instructeurs zich aanmelden en kunnen vier
mensen op een wachtlijst worden geplaatst.
Voor meer informatie en aanmelden zie onze website.

Volgende sessie
De volgende sessie met de titel ‘Hap, click, weg! – de
kunst van het belonen’ wordt eveneens door Judith
Lissenberg geleid en vindt plaats op dinsdag 5 juni
aanstaande in het KNHS Centrum te Ermelo. Bij het
trainen draait alles om het ‘vangen’ van het juiste gedrag.
Hoe beloon je? Wat beloon je? Wanneer, en waarmee?
Hoe weet je dat je hond begrijpt wat je bedoelt, en hoe

PRIJSWINNAARS PUPPY-ENQUÊTE
MAART 2018
De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen
meedoen aan onze Puppy-enquête. Zo krijgen we immers een beter beeld
van welke zaken belangrijk zijn bij de aanschaf van een pup. Wie meedoet
met de enquête, maakt daarom elke maand kans op verschillende prijzen.
Onder alle invullers van de Raad van Beheer Puppy-Enquête worden elke
maand verschillende prijzen verloot. De winnaars van de maand maart zijn:
Brigitte Nelissen uit Maarssen (kinderboek over honden), Liesbeth Besaris uit
Apeldoorn (boek ‘Kynologische Kennis 1’) en Gerard Kloppenburg uit
Nijkerkerveen (boek ‘Het fokken van rashonden’).
Van harte gefeliciteerd! De prijzen komen zo snel mogelijk uw kant op.

Pup in huis?
Doe mee met de
PUPPY ENQUÊTE
Maak kans op leuke prijzen!

Ook meedoen met de Puppy-Enquête?
Ga dan naar www.houdenvanhonden.nl/puppyenquete!
Houden van honden
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KENNIS TOUR OVER CHIROPRACTIE, OSTEOPATHIE EN
ACUPUNCTUUR
Op dinsdagavond 10 april jl. hield Irene van Dijl in Woudenberg haar lezing ‘Kraken en prikken? De toepassing
van chiropractie, osteopathie en acupunctuur bij honden’ in het kader van de Raad van Beheer Kennis Tour. De
toehoorders gaven een dikke 8 zowel voor de inhoud van de lezing als voor de spreker.
Chiropractie en osteopathie houden
zich met de wervelkolom bezig.
Oorzaken en gevolgen van wervel
kolomblokkades worden toegelicht
en overeenkomsten en verschillen
tussen de behandelmethoden komen
aan de orde. Acupunctuur laat zich
prima combineren met zowel chiro
practie als osteopathie. Achtergrond
en en toepassingen van acupunctuur
komen aan bod, zowel theoretisch als
aan de hand van praktijkgevallen.
Volgende lezing
Op woensdagavond 16 mei vertelt specialist cardiologie
Mark Dirven in zijn lezing “Van puppyruis tot echo
screening; vragen en antwoorden over hartziekte bij

rashonden” alles wat u moet weten
over het vroegtijdig signaleren van
een (erfelijke) hartafwijking bij
honden. Welke hartziekte komt
binnen mijn ras vaak voor? Moet ik
mijn hond laten screenen op hart
ziekte? Door wie kan ik mijn hond het
beste laten screenen? Zomaar wat
vragen waar hondenliefhebbers mee
zitten en waarvan de antwoorden
lang niet altijd duidelijk zijn. Mark
Dirven beantwoordt deze en andere
vragen aan de hand van
praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke onderzoeken.
U kunt nog tot 9 mei a.s. plaatsen reserveren voor deze
lezing, die plaatsvindt in Nieuwerkerk a/d IJssel. Ga naar
het inschrijfformulier

Compleet
vernieuwd

10

NUMMERS

voor

€ 47,60
Word nu abonnee
of geef cadeau!
Ga naar www.onzehond.nl
e-mail naar abonnement@bcm.nl
of bel 085-7600237
(ma-vrij, 8:30-12:30 uur, lokaal tarief)

Volg ons op

Houden van honden

en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.onzehond.nl
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SELECTIE EUROPEAN OPEN AGILITY BEKEND
Van 27 tot en met 29 juli aanstaande wordt in Oostenrijk, nabij Wenen, het European Open Agility gehouden.
De Nederlandse selectiewedstrijden werden op 24 en 25 maart jl. in Laag Soeren gehouden en leverden
onderstaande selectie op. Met dank aan onze partner in sport Royal Canin.
Bekijk de video van de prijswinnaars
De Nederlandse selectie
Small
Connie Bunnik met Barbo
Antal van Tielen met Billy
Marianne Slooijer met Mexx
Natasja Ebben met Djillz
Michèle Taffijn met Dinky Dutch
Willem-Alexander Kelders met Figo
Bert Doppenberg met Kruimel
Jasmijn van Vlimmeren met Free Wifi
reserve Laura Hoff met Jenna
reserve Elvira van Dries met Tootsie
reserve Ylona Schardam met Ivy
reserve Anouk Herijgers met Binky
Medium
Nicky Sprengler met Darby
Eerjan de Bruijn met Laika
Danielle van Leeuwen met IJver
laura Hoff met Merle
Rob Molenkamp met Leroy
Angelique Simons met Fiona
Danielle van Leeuwen met Dolce Vita
Annemijn Wilde met Aiden
reserve Michèle Taffijn met Dutch RePlay
reserve Suzan van Schaik met Abbey Road
reserve Kim Stam met Winnie
reserve Cathrine Sondergaard met Touch of Pink

Winnaars Large vlnr Katja Slippens & Toxic Ziva, Coach Henk
Postma, Henk Timmer & Feng en Patrick Bouwman & Feng.

Large
Sylvia La Vallette met Djody
Jan Barelds met Xzena
Tanja Wiersma met Mystic
Katja Slippens met Toxic-Ziva
Henk Timmer met Feng
Peter Spoorenberg met Clive
Susan Koldenhof met Ace of Diamonds
Truus Voshart met Evy
Nathalie de Korte met Koda
Wendy Willemse met Wannahave Legend
Robin Ploegmakers met Moor
Susan Koldenhof met Time
Richard Sluis met Moss
Patrick Bouwmans met Devon
Patrick Driessen met Nangamai Bhric
Ylona van Zanten met Eshley
reserve Esther Buth met Mojo
reserve Hanneke Oskamp met Kenji
reserve Peggy Vos met AnyQuestions
reserve Marjolein van der Pad met Fly
reserve Henk Timmer met Scrap

Partners in sport

Winnaars Small vlnr Willem Alexander Kelders & Figo, Coach
Carla Voorneveld, Connie Bunnik & Barbo en Marianne
Slooijer & Mexx
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NIEUW BOEK: ‘BRIARD, MAATJE VOOR HET LEVEN’
De bibliotheek van de Raad van Beheer heeft weer een nieuwe
aanwinst: ‘Briard, maatje voor het leven’ van auteur Sandra
Lakebrink. U kunt het boek op afspraak komen inzien.
Sandra Lakebrink is dierenliefhebber met passie voor Briards. Ze heeft
het gedrag van haar eigen Briards uitvoerig bestudeerd, er veel over
gelezen en diverse trainingen en workshops gevolgd. Zij schrijft
beeldend over haar ervaringen met deze honden. Hoe bouw je een
goede band met hem op, praktische opvoedtips en het laatste nieuws
op het gebied van vachtverzorging. In dit boek leest u of een Briard bij
u past. Dus als u er een wilt nemen, kan dit boek daar goed bij helpen.
Afspraak maken?
Wilt u een bezoek brengen aan onze bibliotheek? Dat kan op
werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. We vinden het wel fijn als u
daarvoor een afspraak maakt. Dat kan door het invullen van het
contactformulier en dit te e-mailen aan info@raadvanbeheer.nl of
telefonisch (020) 6644471.
U kunt de catalogus van onze bibliotheek gratis downloaden. Vindt u
dat er belangrijke boeken over bijvoorbeeld uw lievelingsras in onze
collectie ontbreken, laat dat dan weten via info@raadvanbeheer.nl.

Janny Offereins
persoonlijkheid
Janny is al meer dan 45 jaar een vooraanstaande
van Groevenbeek
binnen de Drentsche Patrijshond. De kennel
de honden zowel
is lange tijd toonaangevend geweest, waarbij
kwaliteiten
in de showring als in het jachtveld over uitstekende
geweest.
actief
Janny
is
gezien
beschikken. Ook bestuurlijk
van de
Als bestuurslid en lid van de fokadviescommissie
van Rasgroep
Vereniging de Drentsche Patrijshond, secretaris
pers en vele
7/8, redacteur van de Nederlandse kynologische
kynologie
de
in
sporen
haar
ze
heeft
andere nevenfuncties,
Erespeld en
verdiend. Ze is onderscheiden met de Gouden
Op dit
is erelid van de Vereniging De Drentsche Patrijshond.
Club
moment is ze adviseur van de Drentsche Patrijshonden
Nederland.
Diana Striegel
2006 ook een
Diana heeft ruim 25 jaar Stabijhounen en sinds
nestje gefokt. In
Drentsche Patrijshond. Af en toe heeft ze een
, ‘Het
2001 slaagde ze voor haar allereerste keurmeesterexamen
tijdens de
Nederlandse Kooikerhondje’. Zeker vanaf 2011,
Dog Show,
PR van de Nederlandse rassen tijdens de Euro
door
draad
lopen de Nederlandse rassen als een rode
is, is ze een jaar
het leven van Diana. Gepassioneerd als ze
nd De
later medeoprichter van het samenwerkingsverba
is ze, naast
Nederlandse Hondenrassen. Op dit moment
de Koninklijke
exterieurkeurmeester, ook bestuurslid van
ze een aantal
Nederlandse Kennelclub Cynophilia en vervult
nevenfuncties binnen verschillende rasverenigingen.

RASSEN
VERRASSENDE NEDERLANDSE HONDEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN

Boek:
‘VERRASSENDE
NEDERLANDSE
HONDENRASSEN’
bestel nu!

STRIEGEL - OSK AM
JANNY OFFEREINS - SNOEK & DIANA
EEN UITGAVE VAN

LAAT UW HOND
NIET IN DE AUTO!

BESTEL HET BOEK NU !
Normale prijs € 29,95 exclusief verzendkosten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgave beschikbaar in Nederlandse versie en Engelse versie
Speciale uitgave ter gelegenheid van World Dog Show 2018 in Amsterdam
9 ras monografieën in één boek verzameld
Verbind verleden en heden van de rassen
Boordevol bijzonder beeldmateriaal
Auteurs Janny Offereins en Diana Striegel
Met medewerking van rasverenigingen en rasspecialisten
Speciale bijdrage door de heer Martin van de Weijer

Meer informatie en bestellen via

WWW.HOUDENVANHONDEN.NL/BOEKNEDERLANDSERASSEN
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EERSTE SELECTIEW EDSTRIJDEN WERELDK AMPIOENSCHAP
AGILITY
Op 7 en 8 april jongstleden werden in de ‘WW Indoor 4
All’-hal in Hoogerheide (bij Bergen op Zoom) de eerste
twee van vier selectiewedstrijden gelopen voor het
Wereldkampioenschap Agility, dat van 4 tot en met 7
oktober in Kristianstad, Zweden, wordt gehouden.

Het was een zwaar programma, zodat nog maar één
combinatie de toelatingseis van 250 punten heeft
behaald. Des te spannender wordt het in het tweede
selectieweekend dat ook weer in Hoogerheide
plaatsvindt op 26 en 27 mei aanstaande.

DIERENPASPOORT VERPLICHT OP EXPOSITIES!
Let op! Op alle exposities die vallen onder de rechtsmacht (KR) van de Raad van Beheer, is het
verplicht het Europese dierenpaspoort van uw hond bij u te hebben en op verzoek te tonen
aan de daar aanwezige officials. Het HondenWelzijnTeam is eveneens gerechtigd het paspoort
van uw hond te controleren.

‘RAAD HET RAS’ APRIL:
nederlands KOOIKERHONDJE
Op onze Facebook-pagina kunt u iedere eerste dag van de maand
meedoen aan het spel ‘Raad het Ras’. In samenwerking met
fotobureau Kynoweb plaatsen we een troebele foto van een rashond
en u moet raden om welk ras het gaat. Onder de inzenders van
het goede antwoord wordt iedere maand het boek ‘Fokken van
rashonden’ verloot.
De rashond van de maand april was Nederlands Kooikerhondje.
Winnaar van deze maand is Dineke Kaaik uit Nieuwe Pekela. Zij krijgt
haar prijs snel toegezonden. Gefeliciteerd!
Lees op pagina 5/6 van deze Raadar meer over het succes van het
Nederlandse Kooijkerhondje in de Verenigde Staten!
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VOOR DE AGENDA

OVER RAADAR

In deze agenda vindt u uitsluitend belangrijke data
van vergaderingen, symposia, trainingen of andere
verenigingszaken. Voor alle activiteiten op het gebied van
Tentoonstellingen, Gedrag en Gehoorzaamheid, Agility,
Flyball, Jacht, Windhondenrensport en Werkhonden
verwijzen wij naar onze actuele agenda op de website:
www.houdenvanhonden.nl/agenda.

Maandelijkse digitale nieuwsbrief van de Raad van
Beheer. Ook gratis te lezen op iPad of Android, te
downloaden via App Store Apple en Android Store.
Aanmelden voor de nieuwsbrief via
www.houdenvanhonden.nl/raadar. Daar vindt u tevens
alle voorgaande edities van Raadar.

4 t/m 6 mei 2018:

Animal Event, Hilvarenbeek

27 mei 2018:

Dag van de Hond

29 mei 2018: 	Verdiepingsavond look-alikes en
outcross te Woudenberg

STUUR RAADAR DOOR...
...naar uw bestuursleden, commissieleden, aangesloten
fokkers, leden van uw vereniging en verder iedereen die
op de hoogte moet zijn van het laatste nieuws uit de (ras)
hondenwereld.

30 juni 2018: 	Algemene Vergadering Raad
van Beheer (uitsluitend voor
bestuursleden aangesloten
verenigingen)
9 t/m 12 augustus 2018: 	World Dog Show 2018 in RAI
Amsterdam

SOCIAL MEDIA
Bezoek niet alleen onze website
www.houdenvanhonden.nl maar ook onze Facebookpagina: www.facebook.com/raadvanbeheer. Like en
share onze berichten op Facebook.

1 december 2018: 	Algemene Vergadering Raad
van Beheer (uitsluitend voor
bestuursleden aangesloten
verenigingen)
14 t/m 17 december 2018: Hond 2018 in RAI Amsterdam

Partners in sport

Tijdig inschrijven!
Wilt u inschrijven voor een hondenshow,
clubmatch of ander type keuring, ga dan naar
www.houdenvanhonden.nl/agenda voor alle
keuringsevenementen in Nederland. Let op: De
inschrijving voor een tentoonstelling/clubmatch sluit
vaak al een maand voor de datum van het evenement.
Wees dus op tijd met uw inschrijving!

Partners in youth

Teksten uit Raadar overnemen in uw clubblad of op uw
website? Prima idee, maar graag met bronvermelding en
link naar www.houdenvanhonden.nl/raadar

Houden van honden

Actief met je maatje!

De Raad van Beheer steunt:

